
Protokół XVII/2015 

XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu  

z dnia 29.10.2015r. 

1. Rozpoczęcie sesji - Pan Przewodniczący wita radnych, sołtysów, zaproszonych gości: 

Starostę Pana H. Kasiurę oraz strażaków w strojach galowych. Otwarcia Sesji dokonał 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu Pan Marek Ćwiek. Stwierdził, iż sesja jest 

prawomocna do podejmowania uchwał.  

2. Sprawdzenie obecności radnych 15/15 obecnych. 

3.Wystąpienie Pana Starosty 

- informacja o podjęciu uchwały przez radę powiatu o przekazaniu kwoty 30 tys. zł dla 

Gminy Koniecpol - na dowóz wody i koszty z tym związane, 

- informacja o modernizacji drogi na odcinku Soborzyce-Łabędź - poszerzenie nawierzchni na 

6 m, kwota przeznaczona na to zadanie to 2,8 mln zł 

- Łabędź -budowa odwodnienia, okrawężnikowanie, zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

- przystanek autobusowy- kwota przeznaczona 400 tys. zł - zakończenie robót do 

15.12.2015r. 

- Borowce - odcinek 2100 m, zagęszczenie terenu 

- odcinek Ludwinów - Łabędź - przygotowanie tego odcinka drogi po stronie gminy, 

możliwość 50% dofinansowania  tj. ok 250-300 tys.  ze starostwa - na odcinek od ul. 

Słowackiego w Koniecpolu do msc. Borowce 

- kontynuacja mostu w Wąsoszu - do końca listopada zakończenie robót 

2. Głos zabiera Sekretarz - dziękuje Panu Staroście za wsparcie i przekazane przez Radę 

Powiatu pieniądze 

3. Głos zabiera Pan H. Kasiura - próbuje pomoc gminie w pozyskiwaniu pieniędzy na 

wodociąg, zobowiązuje się przesłać w tym temacie list do przyszłej Pani premier 

4. Głos zabiera Pan przewodniczący - w imieniu Rady Miejskiej również dziękuje za 

wsparcie finansowe i okazywaną pomoc 

5.Głos zabiera Pan Burmistrz - krótka informacja o aktualnie prowadzonych sprawach 

dotyczących pozyskania środków finansowych na wodociąg - również składa podziękowanie 

dla Pana H. Kasiury 

6. Głos zabiera Pan Kasiura - przekazuje informacje dotyczące przejazdu kolejowego 

Aleksandrów-Teodorów - przebudowa drogi 

7. Głos zabiera Pan Przewodniczący - czy są jakieś pytania ze strony radnych? 



8. Głos zabiera Radny G. Jelonek - przejazd kolejowy na skrzyżowaniu ul. Słowackiego - 

prosi choćby o pomalowanie pasów na jezdni 

9.Głos zabiera Pan H. Kasiura - na ul. Słowackiego musi zostać najpierw położona 

kanalizacja, przebudowa drogi w 2018 roku od Starego Koniecpola do granicy woj. 

świętokrzyskiego- droga nr 786, największa alokacja środków - 50 ml zł na tę inwestycje 

10. Głos zabiera radny z Luborczy - pyta o wjazd na posesję Pana Borowicza, gdyż jest 

uszkodzony  

11. Odpowiedź Pana H. Kasiura - podlega to gwarancji proszę o kontakt z wykonawcą 

12. Pan Przewodniczący prosi o pytania ze strony sołtysów. 

13. Pytanie sołtysa z Łysakowa o asfalt - Pan Przewodniczący zorientuje się w temacie 

14.Pytanie gościa/obserwatora o drogę na odcinku Borowce-Ludwinów - Pan Starosta 

przekazuje po raz kolejny informacje dotyczące modernizacji tego odcinka drogi 

15. Pan Szydłowski składa wniosek do Pana Starosty o przedłużenie drogi na ul. od 

Przedmieścia Magdasz do Przyrowa - Pan Starosta odpowiada, że w najbliższym czasie nie 

jest to planowane, ale rozważy tę kwestię 

16. Głos zabiera Pan Przewodniczący pyta o jeszcze jakieś pytania skierowane do Pana 

Starosty. Dziękuję Panu Staroście za obecność na posiedzeniu Rady. 

17. Pan Starosta opuszcza sesję. 

18. Głos zabiera Pan Burmistrz dziękuje za pomoc radnych i sołtysów  w walce z brakiem 

wody i jej dowożeniem, dziękuje strażakom za czynny udział i zaangażowanie w tę kwestię 

19. Głos zabiera Komendant  OSP p. Jacek Kościański  - czyta oświadczenie strażaków, prosi 

gminę o zakup nowych węży, zużytych w dużej mierze na dowóz wody 

20. Głos zabiera Pan Burmistrz - mówi o braku wody, badaniach wody i jej dużym 

zanieczyszczeniu, jak również o wymianie filtrów w stacji uzdatniania 

21. Pytanie ze strony Pani sołtys z Kuźnicy Wąsowskiej: czy radni są przeciwko dowożeniu 

wody? 

22. Głos zabiera radny Pan P. Klita - odpowiada że nic takiego nie miało miejsca 

23. Głos zabiera Pan Przewodniczący - doprecyzowuje odpowiedź radnego, tłumaczy ze 

sprawą braku wody jest wszystkim bliska i ważna, i że nikt z rady nie ma wątpliwości ze 

należy dowozić wodę 

24. Głos zabiera Pan Burmistrz - również odnosi się do sprawy wody, prosi o cierpliwość i 

wyrozumiałość. Przechodzi do podziękowań dla zaproszonych gości państwa Barbary 

Balcerek oraz Stefana Balcerek za prowadzenie kroniki ochotniczej Straży Pożarnej w Starym 

Koniecpolu. 



25. Wyrazy podziękowania składa również Przewodniczący Rady, Komendant Ochotniczej 

Staży Pożarnej w Starym Koniecpolu Jarosław Duś, następuje uroczyste wręczenie 

dyplomów, kwiatów oraz drobnych upominków. 

26. Głos zabiera Pan S. Balcerek - opowiada o historii prowadzenia kroniki i 

tytułach/nagrodach/wyróżnieniach które zdobyła. Przekazuje kronikę na ręce Sekretarza - do 

wglądu i zaprezentowania w gminie. 

27. Głos zabiera Pan Przewodniczący, który stwierdza prawomocność sesji. 

28. Głosowaniu poddane zostaje przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji - 15 za na 15 

obecnych radnych 

29. Przewodniczący proponuje przyjęcie porządku obrad: 

- propozycja wycofania spod głosowania uchwały dotyczącej zmiany nazwy ulicy -0 

sprzeciwów, 3 wstrzymujące, 12 - za 

- propozycja wycofania z porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

bezprzetargowe oddanie mienia do używania na okres powyżej 3 lat, za 15, 0- 

wstrzymujących, 0- sprzeciw 

- głos zabiera Sekretarz - przekazuje informacje dotyczące stacji pogotowia, informuję , iż 

powinno ono płacić czynsz za wynajem lokalu, informuje że jest przygotowywany kosztorys 

opłat ponoszonych przez pogotowi 

- propozycja wycofania uchwały dotyczącej sprzedaży wysypiska śmieci - za - 14, przeciw -1, 

0 -wstrzymujących 

30. Następnie Burmistrz przekazuje ustne sprawozdanie z prowadzonych przez siebie prac, 

najważniejsze elementy: 

- spotkanie z Prezydentem Radomska i wójtem Kleszczowa - spotkanie w sprawie pomocy 

finansowej na budowę wodociągu - głos doprecyzowujący zabiera Pan Sekretarz 

- informacja o przekazaniu wozu strażackiego z OSP Koniecpol - starania o nowy samochód 

- spotkanie z klubem pilicą - wznowienie gry drużyny piłki siatkowej 

- spotkanie w RIO  w Katowicach - w sprawie terminowości spłaty zobowiązań finansowych 

gminy 

- spotkanie w Zarządzie dróg - sprawie planowanego remontu drogi 786 

- szkolenie w RIO wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 

- informacja o udziale w forum sołtysów 

- 40 lecie zw. emerytów i rencistów 



- inauguracja Uniwersytetu III wieku 

- wybory/frekwencja 

- kontrola NIK- w sprawie kanalizacji 

- rozmowy z prezesami spółdzielni dotyczące - dotyczące sortowania śmieci oraz kotłowni 

miejskiej 

- wizyta delegacji z Chin - głos zabiera Radny G. Jelonek - odczytuje treść podpisanego 

porozumienia 

31. Głos zabiera Przewodniczący  - mówi o odbytym spotkaniu z dyrektorami szkół, 

przedszkoli 

32.Przewodniczący zarządza 10 min. przerwę. 

32. Po przerwie Przewodniczący pyta czy są jakieś interpelacje do I części sesji Rady? Brak 

interpelacji, Przewodniczący informuję, że przechodzimy do obrad nad uchwałami. 

33. Przewodniczący rozpoczyna dyskusję w sprawie uchwały dotyczącej zmian w budżecie 

34. Głos zabiera Pani Skarbnik, informuje o wprowadzonych zamianach, ich przyczynach, 

czego one dotyczą 

35. Głos zabiera Pan przewodniczący czy są pytania do Pani Skarbnik? 

36. Odpowiedzi udziela Pan Przewodniczący, następnie Sekretarz i Pani Skarbnik - 

informacje dotyczą problemu nie segregacji śmieci głównie na Osiedlu w Koniecpolu 

37. Pytanie radnego P. Klity o worki na śmieci 

38. Przewodniczący odpowiada i prosi o powrót do meritum uchwały. 

39. Radny D. Jelonek odczytuje teść uchwały. 

40.Przewodniczacy prosi o pytania do uchwały - brak pytań- następuje głosowanie - 15 

głosów za, 0 sprzeciw, 0 wstrzymujących się 

41.Przewodniczacy przechodzi na kolejnej uchwały o zamianie kategorii ulic 

42. Radny G. Jelonek odczytuje treść uchwały 

43. Sekretarz  - wyjaśnia treść uchwały 

44. Następuje głosowanie nad uchwałą: 15- za, 0-wstrzymujących się, 0-sprzeciw 

45. Przewodniczący przechodzi do uchwały nr 3 dotyczącej Domu Kultury, prosi o 

odczytanie radnego G. Jelonka a następnie wyjaśnia jej treść  

46. Przewodniczący prosi o pytania  



47. Pytanie kieruje radna A. Chrzuszcz - o statut i zakres działalności Domu Kultury 

48. Odpowiedzi udziela Sekretarz 

49. Głosowanie nad uchwałą: 15 - za, 0 wstrzymujących, 0- przeciw 

50. Salę opuszcza radny Dariusz Świerczyna 

51. Przewodniczący przechodzi do uchwały nr 4 dotyczącej wyboru ławnika 

52. Przewodniczący prosi o odczytanie opinii o kandydacie na ławnika radnego G. Jelonka 

53. Przewodniczący zabiera głos na temat odczytanej opinii 

54. Głos zabiera kandydat na ławnika- Pan Wojciech Szydłowski - przedstawia swoją osobę 

55. Następuje wybór komisji skrutacyjnej: 

- Wojciech Skrobich - przewodniczący, 14 głosów za 

- Dariusz Saternus - 14 głosów za 

- Aneta Chrzuszcz - 14 głosów za 

- Zbigniew Lamch - 14 głosów za 

56. Przewodniczący rozdaje radnym karty do głosowania 

57. Radni proszeni są o oddanie głosu - głosowanie tajne - głosy wrzucane do urny 

58. Komisja skrutacyjna zbiera głosy a następnie je zlicza i sporządza protokół z głosowania 

59. Przewodniczący prosi o odczytanie protokołu - 12 głosów za, 2 głosy przeciw 

60. Głos zabiera Pan Wojciech Szydłowski - dziękuje za wybór 

61. Radny D. Jelonek odczytuje treść podjętej uchwały. 

62. Radny W. Skrobich poinformował że nie otrzymał odpowiedzi na interpelację dotyczącą 

kosztów w ZEAS. 

63. Sekretarz zobowiązał się udzielić informacji na najbliższym posiedzeniu Rady. 

64. Przewodniczący informuje że przechodzimy do spraw różnych 

65. Burmistrz prosi o pomoc dla gospodarza z Koniecpola - pokarm dla zwierząt 

66. Pytanie w sprawie aktualności zezwoleń na odbiór odpadów – Pan Gładysiński 

67. Głos wyjaśniający zabiera Pan Przewodniczący a następnie Pan Sekretarz 

68. Głos zabiera radna A. Chrzuszcz w sprawie sposobu udzielania radym informacji 



69. Radny P. Klita prosi o pisemną informację, czy będzie organizowany dowóz dzieci z 

Magdaszu 

70. Rady W. Skrobich - pytanie w sprawie możliwości nagrywania obrad sesji? Jak również o 

możliwość wpłat na konto urzędu wadium w przetargach? - pan sekretarz zobowiązuje się do 

udzielenia informacji na najbliższej sesji 

71. Rady D. Jelonek prosi radnych o przyłączeniu się do udziału w Szlachetnej Paczce 

72. Pani sołtys z Zarogu pyta o sprawdzenie, czy rzeczywiście 1 samochód- śmieciarka 

zabiera różne śmieci, które wymagają segregacji 

73. Odpowiedzi udziela Pan Sekretarz 

74. Pan sołtys z Pękowca pyta, czy wiadomo coś na temat autobusu z Pękowca i dowożenia 

dzieci - radny D. Jelonek zobowiązuje się do zrobienia spotkania w tej kwestii 

75. Pan Burmistrz informuje wstępnie o możliwości sprzedaży wysypiska 

76. Radny P. Klita pyta o drogę dojazdową do sortowni śmieci 

77. Pan W. Szydłowski pyta o odbiór elektrośmieci 

78. Odpowiedzi udziela Pan Przewodniczący. 

79. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Ćwiek dokonał zamknięcia XVII zwyczajnej 

Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Dorota Jakubowska 

Sesja trwała od godziny 14:00 do 18:00. 

 


